APRESENTAÇÃO
A importância do empreendedorismo é notória na
sociedade atual. Daí o imperativo de uma
educação que estimule a inovação e a
criatividade nas gerações mais jovens. O
Programa Brincadores de Sonhos visa promover
nas crianças (sobretudo dos 3º e 4º anos de escolaridade) as competências, as emoções e os
valores dos empreendedores.
Para conseguir alcançar este objetivo, são propostas doze sessões, nas quais são
desenvolvidas atividades para a experimentação de dez competências de vida: competências
pessoais (autoconhecimento, autoestima e autorrealização), competências sociais (empatia,
assertividade e suporte social), competências profissionais (criatividade, cooperação e
liderança) e a competência da resiliência.
O fascínio do Programa Brincadores de Sonhos encontra-se no estímulo evidente da
capacidade de sonhar e da identificação dos talentos diferenciadores. Para isso, disponibiliza
conceitos inovadores, ferramentas pedagógicas validadas, ilustrações inspiradoras, histórias e
dinâmicas envolventes.
Sob a forma de viagem pelo Castelo dos Sonhos e na companhia do Dragão Botafogo, são
partilhadas experiências, narrações e emoções em locais inspiradores para o mundo infantojuvenil, tais como no Portão Mágico, na Sala dos Espelhos, no Terraço da Felicidade, na
Fábrica dos Brinquedos, na Oficina das Emoções, na Escada da Amizade, no Mealheiro das
Poupanças, na Mesa da Partilha, no Farol, na Cave e na Janela do Agir.
As ideias partilhadas, os sonhos identificados, os valores interiorizados e as atividades
realizadas durante as sessões conduzirão à otimização de talentos e à promoção de
comunidades educativas positivas, felizes e bem sucedidas.
Este programa insere-se no Projeto Empreende! Educar para o Empreendedorismo e
Cidadania, que se compõe de três partes: o livro Brincadores de Sonhos, destinado a crianças
e jovens entre os seis e os doze anos; o livro Brincadores de Sonhos — Roteiro para Docentes
e Formadores, destinado aos facilitadores do Programa quando aplicado em contexto de
equipa; e a ação de formação Pedagogia Empreendedora — Programa Brincadores de
Sonhos, que visa a aquisição da metodologia pedagógica necessária para a implementação
deste programa, com a duração de 25 horas de formação presencial. Este curso de formação
de professores está certificado pelo Conselho Científico Pedagógico de Formação Contínua.
Da autoria de Jacinto Jardim (PhD) e de uma equipa multidisciplinar — Andreia Moutinho
(ilustrações), Cláudia Calheiros, Paula Cardoso, Mónica Sofia Cardoso Fátima Azinheiro
Franco, Ana Vargas, José Henriques Soares e Rita Balsa Pinho — a obra é publicada pela
Editora Theya, no contexto do Gabinete de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania,
da Cátedra CIDH (Universidade Aberta).

